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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (5كتاب الحج ) -الموطأ شرح: 

 .باإلهالل الصوت رفع :بابشرح: باب: العمل في اإلهالل، و 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  والصالة والسالم على أشرف ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين. 
 واغفر للسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 العمل في اإلهالل:  :باب

صلى هللا - هللا رسول لبيةت أن -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 .((لك شريك ال والملك لك والنعمة الحمد إن ،لبيك لك شريك ال لبيك ،لبيك اللهم لبيك)) :-عليه وسلم

 إليك والرغباء لبيك ،بيديك والخير وسعديك لبيك :فيها يزيد -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد وكان :قال
 .والعمل

 طالب:........ 
 .لبيك لبيك

 :........ طالب
 لحظة لحظة، هكذا تقال: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 ذي مسجدب يصلي كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 .أهل راحلته به استوت فإذا ،ركعتين الحليفة

 بيداؤكم: يقول -رضي هللا عنه- أباه سمع أنه هللا عبد بن سالم عن عقبة بن موسى عن مالك عن حدثنيو 
 إال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أهل ما فيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على تكذبون  التي هذه
 .الحليفة ذي مسجد يعني ،المسجد عند من

رضي هللا - عمر بن هللا لعبد قال أنه جريج بن عبيد عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني
 ؟جريج ابن يا هن وما :قال ،يصنعها أصحابك من اأحد   أر   لم اأربع   تصنع رأيتك الرحمن عبد أبا يا: -ماعنه
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 إذا ورأيتك ،بالصفرة تصبغ ورأيتك ،السبتية النعال تلبس ورأيتك ،اليمانيين إال األركان من تمس ال رأيتك :قال
رضي هللا - عمر بن هللا عبد فقال ،التروية يوم يكون  حتى أنت تهلل ولم اللاله رأوا إذا الناس أهل بمكة كنت
 وأما ،اليمانيينالركنين  إالمنها  يمس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أر   لم فإني األركان أما: -ماعنه

 ،فيها ويتوضأ شعر فيها ليس التي النعال يلبس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت فإني السبتية النعال
 أن أحب فأنا بها يصبغ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت فإني الصفرة وأما ،ألبسها أن أحب فأنا

 ".راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أر   لم فإني اإلهالل وأما ،بها أصبغ
 ثم الحليفة ذي مسجد في يصلي كان -مارضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن وحدثني
 .أحرم راحلته به استوت فإذا ،فيركب يخرج

 ،راحلته به استوت حين الحليفة ذي مسجد عند من هل  أ   مروان بن الملك   عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 .بذلك عليه أشار عثمان بن أبان وأن

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده  ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 يعني كيف يعمل من أراد النسك إذا أراد الدخول فيه؟ "العمل في اإلهالل :باب"
أصح األسانيد عند مالك عن نافع عن ابن عمر  "عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"يقول: 

 "((لبيك لك شريك ال لبيك ،لبيك اللهم لبيك)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول تلبية أن" اإلمام البخاري 
 -صلى هللا عليه وسلم-يقول: "فأهل النبي  -عليه الصالة والسالم-في صفة حج النبي وفي حديث جابر 

لبيك اللهم لبيك، ))هنا يقول: بالوحدانية ونفي الشريك عنه، و  -جل وعال-ما المراد بالتوحيد؟ إفراد هللا بالتوحيد" 
، لبيك ال شريك لك، بخالف ما -جل وعال-نفي للشريك، وفي ضمنه إثبات للتفرد والوحدانية هلل  ((ال شريك لك

هو لك، تملكه وما ملك،  اإال شريك   لككان عليه المشركون من التلبية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
أهل بالتوحيد،  -عليه الصالة والسالم-، وهذا هو الشرك األكبر، النبي -لعافيةنسأل هللا ا-يثبتون الشرك 

الذي ال يغفر، وقد يسمع من بعض المنتسبين إلى اإلسالم من والمشركون على النقيض يهلون بالشرك األكبر، 
 -ة والسالمعليه الصال-ينطق بالشرك األكبر في هذه العبادة العظيمة، يا محمد، يا علي، يا حسين، والنبي 

يهل بالتوحيد، وقد سمع من يقول: يا فالن، أو يا أبا فالن، جئنا بيتك وقصدنا حرمك، نرجو مغفرتك، سمع هذا، 
 الشرك األكبر، يعني إن لم يكن هذا هو الشرك فال معنى للشرك.

كون يستثنون من شر يهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، والم -عليه الصالة والسالم-النبي 
 .تملكه وما ملك ،هو لك اإال شريك   ذلك الشرك األكبر

وهذه لفظ إجابة، إجابة لك بعد إجابة، ويقولون: إنه مأخوذ من لب بالمكان إذا أقام به، يعني أنا مقيم على إجابة 
 مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة.دعوتك، وأنا 
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 ((أن الملك)) ستئناف جملة جديدة، ويروى بفتحها:سر الهمزة تأسيس وا)إن( بك ((والملك لك والنعمة الحمد إن))
ملة ويكون هذا علة للجملة السابقة، لبينا وأجبنا؛ ألن الحمد والنعمة لك والملك؛ ألنك مستحق لهذا فتكون ج

 تعليلية، واألكثر على الكسر.
ة ابتداء  تكون مقصودة لذاتها أقوى من ألنه كونه يؤتى بالجمل ((لك شريك الإن الحمد والنعمة لك والملك، ))

ذا قلنا ن الحمد والنعمة لك إ: "كونها مقصودة لغيرها، فإذا كسرنا الهمزة قلنا: إنها جملة مستقلة مستأنفة، وا 
نما جعلت علة  "والملك عليه -لغيرها، وهذه تلبية النبي قلنا: هذا تعليل لما تقدم، فيكون المجيء بها ال لذاتها وا 

 ولم يزد عليها. ،ولزمها -لسالمالصالة وا
 :فكان عبد هللا بن عمر يزيد فيها ،-عليه الصالة والسالم-وكان الصحابة من حوله يزيدون على ما سمعوه منه 

"لبيك يزيد هذه التلبية، ومنهم من يزيد:  "والعمل الخير بيديك، لبيك والرغباء إليكلبيك لبيك، لبيك وسعديك، و "
وهذه التلبيات يسمع، فلم ينكر عليهم،  -عليه الصالة والسالم-إلى آخره، يزيدون والنبي  "...ارق  و  اتعبد   ،احق   احق  

، أقرهم عليها ولم ينكر عليهم، فاكتسبت -عليه الصالة والسالم-اكتسبت الشرعية من تقريره التي جاءوا بها هذه 
قرا ،-عليه الصالة والسالم-الشرعية من هذه الحيثية من تقريره  ره شرع كقوله وفعله، لكن فرق بين ما يختاره وا 

عليه الصالة -وبين اللفظ الذي ال محظور فيه، لكن لم يقله النبي  ،ويلزمه -عليه الصالة والسالم-هللا لنبيه 
ن أقره. -والسالم  وا 

 طالب:........ 
-الزيادات والنبي  بعض ، وكانوا يزيدون، وذكر-عليه الصالة والسالم-هذا؟ في حديث جابر، صفة حج النبي 

 ؟لم ينكر عليهم، في حديث جابر، نعم -عليه الصالة والسالم
 طالب:........ 
م، وأشباه عوا، يعني وقوفهم ليست مناسبة في كثيرة من األحيان؛ ألنهم عوام ...هم، ما لهوراء الذيهذا من أجل 

إن الصفا المروة  :وراءه الذييقول  ،امرار   ميقف، سمعناه "إن الصفا والمروة من شعا" ويهمهم أن يلقنوا من خلفهم
 وراءه، ومثل هذا كثير، وتسمع في المطاف والمسعى الشيء العجيب. ويرددون  "ئر هللا"ا :من شعا، ثم يبدأ
 طالب:........ 

زينه، هو تصحيف، لكنه دعوة  "طوعنا بعده"كثير منهم يقول:  ((عنا بعده واطو  )) :، في دعاء السفرةهذه زين
 طيبة.

 طالب:........ 
هب  رب  "نراهم ما عندهم، بدون عقل يرددون، قد يوجد دعاء فيه اعتداء، سمعت عجوز في المطاف تقول:  نعم

 ، إيه يوجد، يوجد من العواماما في بطني محرر  ورجل يقول: إني نذرت لك " ال ينبغي ألحد من بعدي الي ملك  
 من الغرائب، توجد الغرائب. شيء

 طالب:........ 
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ال سيما  األذكارمثل سليمان، يعني على أنه لفظ مطلق، ال يتعبد بلفظه، أما األدعية فاإلطالق فيها ظاهر، أما 
ورسولك الذي " :البراء في حديث النوم ولذلك لما قال ؛أو زمان ال بد فيها من التوقيفاألذكار المقيدة بمكان 

 قال: ال، نبيك الذي أرسلت. "أرسلت
 طالب:.......

 ،وأنه ليس فيه مخالفة ،، ويقتصر على المرفوع؛ ألن المرفوع مضمون شرعيتهرض  التوسع فيه ما هو بم   وهللا
 ؟نعم

 طالب:........ 
به على أساس أنه ذكر ال يزاد فيه، وباعتبار أنه في هذا الذكر الذي انتهى عند هذا الحد، نعم،  ال، هو إذا أتي

، فإذا وسلم على عبدك ورسولك اللهم صل    علي(( لم يصل  ))البخيل من ذكرت عنده فواستصحبنا حديث: 
 .افصل ،فصلت ال بأس، ال تلحقه به

 طالب:........
رى شرعيته مما وردت به نصوص هو إذا أنت، إذا أتيت بالذكر المشروع، وأتممته لك أن تقول من عندك ما ت

 ، افصل.أخرى على أال تقرنه به، يعني ال تتعبد به بين جمله
في  يصلي كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني"يقول: 
-كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، النبي  "ل  ه  أ   راحلته به استوت فإذا ،ركعتين الحليفة ذي مسجد

والقضاء وحجة  ،حديبيةأحرم من ذي الحليفة كم مرة؟ وجاء للنسك من المدينة في ال -عليه الصالة والسالم
الوداع، جاء ثالث مرات، فإن ثبت أنه صلى في المرات الثالث صح أن يقال: كان يصلي بذي الحليفة ركعتين؛ 
ألن )كان( األصل فيها االستمرار، وكونه صلى ركعتين في حجة الوادع هذا ال يختلف فيه أحد، هذا ثابت 

فريضة؛ ألنه صلى الظهر  -عليه الصالة والسالم-نبي وهاتان الركعتان صالهما الافرة، ضبالنصوص المت
م ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم صلى المغرب والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، ث ،ابالمدينة أربع  

في هذا الوادي  ))صل    :ة، لكن صح الحديث باألمر بالصالة، فصالته هذه فريضل  ه  ثم أ   صلى الظهر ركعتين
ن؟ يعني إذا لم الإلحرام ركعت :هل يقال ختلف أهل العلم في ركعتي اإلحرامولذا ي؛ عمرة وحجة((المبارك وقل: 

يكن وقت فريضة نصلي ركعتين ركعتي اإلحرام، إذا كان وقت فريضة ال إشكال، نصلي الفريضة ونهل بعدها، 
ذا لم يك الحليفة في مسجد ذي  ونهل بعدهما؛ ألنه يقول: كان يصلي ن وقت فريضة نصلي ركعتين لإلحراموا 

بعد والذي حصل منه في حجة الوداع أنه أحرم  ((في هذا الوادي المبارك ))صل    ركعتين، وجاء األمر بهما
 صالة الظهر ركعتين.

نما وقع بعد الفريضة فال تشرع الصالة لإلحرام، أما من صلى فريضة  فالذي يقول: إن اإلحرام ليس له صالة، وا 
، أو الضحى أو الوتر، أو صلى للوضوء وغير ذلك من الصلوات، هذه ليست مثال   أو ركعتين تحية المسجد

ألن بعض  كعتي الوضوء؛للوضوء وأنت ليس من عادتك أنك تصلي ر تصلي ركعتين  :لإلحرام، لكن إذا قلنا
لعلماء تين لإلحرام هو قول االناس يريد أن يوفق بين قول جماهير أهل العلم حتى أن النووي قال: إن صالة ركع
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ثم جاء  ،أنه ليس لإلحرام صالة، ثم جاء شيخ اإلسالم ونصر هذا القول كافة إال ما يذكر عن الحسن البصري 
من يقول بقوله ونصروا هذا القول، وصار كأن الذي يصلي ركعتين لإلحرام كأنه مرتكب كبيرة ينكر عليه أشد 

يصلي بذي الحليفة ركعتين، نعم جاء من  -والسالمعليه الصالة -اإلنكار، وهو قول العلماء كافة، وكان النبي 
عليه الصالة -النصوص ما يدل على أن هذا األسلوب جاء فيما لم يفعل إال مرة واحدة، يعني ما ثبت أن النبي 

فعله إال مرة واحدة، لكن األصل فيها التكرار، وجاء األمر بها وهو قول عامة أهل العلم، فإنكاره ليس  -والسالم
، قبل أن يعرف شيخ اإلسالم، وقبل أن يشهر شيخ اإلسالم، ويتبناه من هو محل ...ئ االناس إذا قال شيبوجيه، و 

 أي شيخ اإلسالم على هذا، لكن لما عرف ر  مشواثقة من قبل الجميع، الناس 
 إذا قالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذام فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدقوها

 فتتتتتتتتتتتتإن القتتتتتتتتتتتتول متتتتتتتتتتتتا قالتتتتتتتتتتتتت حتتتتتتتتتتتتذام   جج
  ج

ة، شيخ اإلسالم إمام من أئمة المسلمين، إمام ال يشك في يعني غيره ما لهم عبر  خالص قال شيخ اإلسالم
لكن ليس هو كل األئمة، أو أنه هو المعصوم دون غيره، ال، الغالب أن اإلصابة إمامته، وتبرأ الذمة بتقليده، 

 معه، لكن ليس معنى هذا أنه معصوم، فمن صلى ركعتين لإلحرام ال يالم، وال ينكر عليه.
 طالب:........ 

 ؟قول عامة أهل العلم مرجح عندي، نعم نسبة ليبالأنا 
 طالب:........ 

أهل العلم قاطبة فهموا ركعتين، ، نعم، وغيره ليس بمبارك فال يستحق الابوصفه ألنه مبارك، بوصفه لكونه مبارك  
 أن هاتين الركعتين لإلحرام.

 طالب:........ 
))إذا دخل  بحثوا هذا في حديث تحية المسجد، أكثر من ثنتين سهل ن؟ يعني لو صلى واحدة، صلى واحدةيأ

هل المقصود الصالة أو أن العدد مقصود بمعنى أن هذا األمر  أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((
ال يتأدى إال بركعتين فأكثر، فلو دخل شخص المسجد بعد صالة العشاء، وقال: أنا أريد أن أوتر بركعة واحدة 

صح أنه صلى  ا، األكثر على أنها ال تكفيه، بل ال بد من ركعتين، أما إذا صلى ثالث  وتكفيني عن تحية المسجد
 ؟ركعتين فأكثر، وغيره

 طالب:........ 
ن هل مفهومه أنك ال تصلي لك في هذا الوادي المبارك(( ))صل    ؛ ألنه جاء في وصف أنه واد مباركهذا كالمه
 هموا هذا.أو ال مفهوم له؟ عامة أهل العلم لم يف في غيره

 ى بالنسك، إذا استوت به راحلته.يعني لب   "ل  ه  فإذا استوت به راحلته أ   ،يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين"
 التي هذه بيداؤكم: يقول أباه سمع أنه هللا عبد بن سالم عن عقبة بن موسى عن مالك عن حدثنيو " يقول:

 -عليه الصالة والسالم-ن النبي : إه وجد من يقولألن "فيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على تكذبون 
ما  -عليه الصالة والسالم-، فأنكر ابن عمر هذا الكالم، وأثبت أن النبي ل  ه  بالبيداء، فلما عال على البيداء أ   ل  ه  أ  

ي أهل إال من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، ففي الخبر األول حينما استوت به راحلته، في الخبر الثان
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، وثبت عنه أنه أهل بعد ل  ه  أنه على ظهر البيداء أ   -عليه الصالة والسالم-ثبت عنه  امن عند المسجد، وأيض  
وسنن أبي داود، وجواب هذا في حديث ابن عباس في المسند ، -عليه الصالة والسالم-الركعتين، كله ثابت عنه 

أهل لما صلى الركعتين في المسجد  -ة والسالمعليه الصال-النبي : حديث ابن عباس يقول جواب هذا اإلشكال،
ألول فذكروه، عند الشجرة أهل فسمعه أناس لم يسمعوا إهالله امن فسمعه أناس فنقلوه، ثم لما خرج من المسجد 

أهل، فسمعه ناس لم يسمعوه قبل ذلك فنقلوا، ثم لما عال على ظهر  -استوى على دابته- فلما عال على دابته
معه أناس لم يسمعوا ما قبله فنقلوه، وهذا فيه جمع بين هذه الروايات الثابتة المختلفة، فيجمع على فس ل  ه  البيداء أ  

 أنه أهل في جميع هذه المواضع، وكل منهم سمع ما لم يسمعه اآلخر فنقله.
ه صلى هللا علي- هللا رسول أهل ما ،فيها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول على تكذبون  التي هذه بيداؤكم"

 ."الحليفة ذي مسجد يعني ،المسجد عند من إال -وسلم
 .جة على من لم يحفظفكل يذكر ما سمع، وكونه لم يسمع ليس بحجة على من سمع، ومن حفظ ح

 يا: عمر بن هللا لعبد قال أنه جريج بن عبيد عن المقبري  سعيد أبي بن سعيد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 اأحد   أر   لم اأربع   تصنع رأيتك يا أبا عبد الرحمن" ن عمر، وهي كنية ابن مسعودهللا بكنية عبد " الرحمن عبد أبا
سمعه من  يفعله، وال كالم -صلى هللا عليه وسلم-ال يفرط بشيء رأى النبي ابن عمر  "يصنعها أصحابك من

الصالة  عليه-ليقتدي به، ونوزع في بعضه مما فعله النبي  بل يحرص عليه -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ال على جهة التعبد، نوزع. -والسالم

 ال رأيتك :قال ؟جريج ابن يا هن وما :قال من أصحابك يصنعها، اأحد   لم أر   -من الخصال- ارأيتك تصنع أربع  "
بتخفيف الياء، وهي ياء النسب، وياء النسب كياء الكرسي مشددة، لكن عوض  "اليمانيين إال األركان من تمس

فخففت،  الياءيناأللف األصل اليمنيين، فلما أتي باأللف اليمانيين صارت وحلت محل إحدى  الياءينعن إحدى 
ال فاألصل أن ياء الن  سب مشددة.وا 

 يتتتتتتتتاء كيتتتتتتتتا الكرستتتتتتتتي زيتتتتتتتتدت للنستتتتتتتتب
 
 ج

 ................................... 
 ج

 نها إذا قلت: تيماوية، يمانيةض عاألصل في ياء النسب، لكن إذا عو  تقول: هذا تيمي وهذه تيمية بالتشديد، هذا
 ما يخالف، أما األصل أن الياء ياء النسب مشددة.

لسبت والتسبيت الحلق، يها شعر، كما فسرت في الحديث، واوهي التي ليس ف "السبتية النعال تلبس ورأيتك"
 ؟ ماذاالخارج سيماهم  ءسيماوجاء في 

 طالب:........ 
 ...كان النبي.ا شعر، و شعر، هذه النعال ليس فيهنعم هو حلق ال

 ؟نعم
 طالب:........ 

 كان يلبس النعال التي ليس فيها شعر. -عليه الصالة والسالم-نهى عن لبس السبتيتين؟ النبي ي  
 طالب:........ 
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لنهي للمرور بين القبور بالنعال، هذا هو لمروره بين القبور بالنعال، سواء  كان سبتيتين أو غير سبتيتين، ا نعم
 السبب.

- بالصفرة ورأيتك تصبغ" جاء الجواب عن ذلك على ما سيأتي ثم "تصبغ ورأيتكورأيتك تلبس النعال السبتية، "
كله مأخوذ  ،االستهالل ،ألن اإلهالل "الهالل رأوا إذا الناس أهل   بمكة كنت إذا ورأيتك -تصبغ الشيب بالصفرة

 ولم" ؤية هالله، فرأوا أنهما متالزمانحج عند ر من رؤية الهالل، فالناس استصحبوا هذا، وجعلوا اإلهالل بال
، سمي بذلك ألنهم يتروون ويتزودون هو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي "التروية يوم يكون  حتى أنت تهلل

يهلون بالحج، ثم يذهبون إلى منى  فيصلون بها  يها ماء في ذلك الوقت، في الثامنففيه من الماء؛ ألن منى  
مغرب والعشاء والفجر، ثم إذا طلعت الشمس يدفعون إلى عرفة، والمبيت بمنى يوم التروية الظهر والعصر وال
 هذه كلها سنن، ال شيء على من تركها.ها إلى صالة الفجر ليلة عرفة واإلقامة ب

يعني ال يمس من األركان إال  "األركان أما: عمر بن هللا عبد فقال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية،"
أما "هما وال يستلمان، يقول: مسنيين اليمانيين الذين في جهة الجنوب، وأما الذين في جهة الشمال فال يالرك

وذلك أن الركنين اليمانيين باقيان  "اليمانيين إالح يمس -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أر   لم فإني األركان
 ؛ه على قواعد إبراهيم، وكونه فيه الحجر األسودكون :على قواعد إبراهيم، والركن الذي فيه الحجر فيه خصلتان

ولذا يستلم، لكن ال  ؛على قواعد إبراهيم اختص بأحكام أكثر من أحكام الركن الثاني الذي قبله، نعم هو باق   ولذا
لكن ال يشار إليه مثل الركن الذي فيه الحجر، وأما الركنان الشاميان فال يستلمان؛  ،يستلمال يشار إليه و  ،يمس

من الكعبة الذي فيه الحجر،  اقصرت بهم النفقة فأخرجوا جزء   انهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلكم أن قريش  أل
هذا من الكعبة، فلما قصرت بهم النفقة قصروا دون قواعد إبراهيم في هذا الموضع، ومن الصحابة من يستلم 

 ،-عليه الصالة والسالم-ا ثبت عن النبي ويرى أنه ليس في البيت شيء مهجور، لكن العبرة بم ،جميع األركان
اإلشارة إليه نعم، المقصود أنه ما ثبتت يمس إال اليمانيين،  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فإني لم أر  

 بخالف الحجر األسود.
 .....طالب:...

 وال استطاع يستلم الحجر األسود، استطاع أن يستلم هذا ولم يستطع أن يستلم هذا؟
 .....طالب:...

-دام ثبتت اإلشارة إلى الركن الذي فيه الحجر ولم تثبت اإلشارة إلى اآلخر يكتفى بما فعله النبي  وهللا عندهم ما
ال فال. ،-عليه الصالة والسالم  إن تيسر له استالمه وا 

 طالب:........ 
-فيه شيء عن النبي  ال، أكثر المذاهب على أنه حكم واحد، حتى عند الحنابلة يشير ويكبر، نعم، لكن ما ثبت

 ؟نعم ،فلنقف على هذا -عليه الصالة والسالم
 طالب:........ 
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ثم لما البيت على قواعد إبراهيم، وأدخل الحجر،  نقض الكعبة فبنىمقتضى هذا نعم، وقد فعله ابن الزبير، 
عليه -تهدمت على يد الحجاج ومن معه، لما رميت بالمنجنيق أعيدت على ما كانت عليه في عهد النبي 

: أال نعيدها على قواعد -رحمه هللا-، أعيدت ثم بقيت فلما تولى المنصور قال لإلمام مالك -الصالة والسالم
لصنعت وصنعت وصنعت،  ))لوال أن قومك  حديث عهد بجاهلية((يقول:  -عليه الصالة والسالم-إبراهيم؟ النبي 
هذا األمر، لماذا ال تحقق هذه األمنية؟ حققها ابن الزبير، ثم أعيدت على ما كان عليه في عهد لماذا ال يحقق 

لئال تكون ملعبة للملوك؛ ألن خدمة هذا البيت  ، ثم استشير مالك، فقال: ال؛-عليه الصالة والسالم-النبي 
وهذا  لبيت فيصير ملعبة، هذا يفتلهذا اشرف، ويتسابق الناس لخدمته بما فيهم الملوك، كل يريد أن يقدم خدمة ل

ينقض، وبهذا تذهب هيبته من القلوب، من نفوس الناس إذا كان عرضة ألن يتعرض لمثل هذه األمور يوم يهدم 
 ويوم يبنى، ال شك أنه تذهب هيبته من القلوب.

 هللا رسول رأيت نيفإ السبتية النعال وأمايمس إال اليمانيين،  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  فإني لم أر  "
يلبس النعال السبتية  -عليه الصالة والسالم-النبي  "شعر فيها ليس التي النعال يلبس -صلى هللا عليه وسلم-

كيف يتوضأ فيها؟ لسعتها بحيث يصل الماء إلى جميع المفروض، ويتردد  ،فيها ويتوضأ التي ليس فيها شعر،
ال ما يمكن؟ يمكن، إذا كان النعل فيه، وال تتأثر هذه النعال، يمكن غسل الرجل و  هي داخل النعال، يمكن وا 

فأنا " -عليه الصالة والسالم-اقتداء  بالنبي  "ألبسها أن أحب فأنا" ال تغطي المفروض، فكان يتوضأ فيهاواسعة و 
تغيير الشيب أقل  "بها يصبغ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول رأيت فإني الصفرة وأما أحب أن ألبسها،

لما رأى رأس أبي قحافة أبيض  ))غيروه(( إلى حد الوجوب، فقد جاء األمر به:اله االستحباب إن لم يصل أحو 
فيغير بأي لون سوى السواد، سواء  كان بالصفرة أو  ))وجنبوه السواد((أمر بتغييره، قال:  روه(())غي  كالثغامة قال: 

-أو بالحناء مع الكتم كما كان يفعل أبو بكر  -رضي هللا عنه-بالحمرة، بالحناء الصرف كما كان يفعل عمر 
 .-رضي هللا عنه

 -عليه الصالة والسالم-وجاء في شعره  "يصبغ بها -صلى هللا عليه وسلم-وأما الصفرة فإني رأيت رسول هللا "
لم يشب، وجاء إثبات الشيب، وللجمع  -عليه الصالة والسالم-إثبات الشيب ونفيه، جاء عن أنس أن النبي 

عد ال ترى، ، بضع عشرة شعرة، هذه من ب  اجد   افيق بين هذه النصوص المثبتة والنافية أن شيبه كان يسير  والتو 
بين أهل  فمن يراه من بعيد قال: لم يشب، ومن حدد النظر قال: شاب، وهل صبغ أو لم يصبغ؟ محل خالف

انت من الطيب ال من الصبغ، ك -عليه الصالة والسالم-ن الحمرة التي في شعره العلم، ومنهم من يقول: إ
ن وجد الشيب إال أنه يسير جد    ؟، نعماوليس في شعره ما يحتاج إلى الصبغ؛ ألنه وا 

 طالب:........ 
 ، ما يبدو يغير، وما طلب إزالته يزال.كله يغير

 طالب:........ 
 ؟نعم ())وجنبوه السواد( ، وهو من أصل الخبر، وليس بمدرجالسواد محرم بال شك، السواد محرم

 طالب:........ 
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 ضعيف، ضعيف.
ن كانت من رواء حائل، نعم، تهان جثث المسلمين، ....الجمهور يطلقون الكراهة؛ ألنه يتسبب إلى أن توطأ ، وا 

ن كان هناك حائل، لكن لو قال: أنا لن أطأ على جثة مسلم، متى يتسنى له ذلك؟ إذا مشى بين القبور أو  وا 
 مشى على القبور ما وطئ الجنازة. على القبور أنفسها؟ يعني إذا

 طالب:........ 
 .نقول: إنه وطئ على الجثث ، يعني إذا مشى بين القبورارض لحد  الدفن نفت وهال، 

 طالب:.......
 يعني يسير.

 طالب:.......
 لكن الميت كله يدخل.

 طالب:........ 
، اكحرمته حي   اموات، وحرمة المسلم ميت  نصفه نعم، على كل حال، كل هذا مما يتقى؛ ألن فيه إهانة، إهانة لأل

رجليه وعليك نعالك ما رضي، ما يرضى بهذا، فيه إهانة له، وكذلك الميت،  اماد   اي تتخطى لك إنسان  غلو تب
 ومن هذه الحيثية جاء النهي، بين القبور بحيث يترك قبور على يمينه وقبور على يساره، ال بأس يمشي.

 طالب:........ 
 .منع احافي  

 طالب:........ 
أو  اأو شوك   اشديد   اما يجوز، ال يجوز ذلك، لكن قد يحتاج إلى اللبس بأن يكون حر   ،أن يطأ القبرال، ما يجوز 

 .ما أشبه ذلك، والحكم عند الجمهور الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة
 اإلهالل وأما ،بها أصبغ أن حبأ فأنا، يصبغ بها -صلى هللا عليه وسلم-وأما الصفرة فإني رأيت رسول هللا 

 ".راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أر   لم فإني
 "حتى يكون يوم التروية لم تهلل أنتو ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهالل "السؤال نعم، السؤال: 

يعني هل من كان بمكة  "راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أر   لم فإني"والجواب: 
تنبعث به راحلته إلى الحج من أول الشهر أو من يوم التروية؟ من يوم التروية، تنبعث به راحلته من مكة إلى 
منى  التي هي أول المشاعر، فما يهل بالحج ويبقى بمكة، إنما يهل بالحج حين تنبعث به راحلته إلى أول 

 المشاعر وهو منى.
 لب:........ طا

، ، لكن هو قاس اإلهالل بالحج لمن أراد أن ينشئ الحج من جديد بعد العمرة كالمتمتع مثال  ازال محرم   وماقارن 
دام انبعثت به راحلته إلى أداء النسك نعم حينما تنبعث به راحلته من المحرم،  قاسه على اإلهالل بالعمرة، ما
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بمكة فحينما  افي حج أو عمرة، من المحرم، لكن إذا كان مقيم   هذا بالنسبة لمن مر على محرم، سواء  كان
 بعث به راحلته إلى أول المشاعر.تن

 طالب:........ 
ال، حينما انبعثت به راحلته في المحرم، كما دلت على ذلك األحاديث السابقة، لكن هو يرى أن انبعاث الراحلة 

 هذا ما انبعثت به راحلته.قبل ذلك  اإنما هو للنسك، والمقيم بمكة يقيم أسبوع  
 "فيركب يخرج ثم ،الحليفة ذي مسجد في يصلي كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عنوحدثني "يقول: 
، فيركب يخرج ثم صلى بذي الحليفة، -عليه الصالة والسالم-، كما فعل النبي الحليفة ذي مسجد في يصلي

-من حديث ابن عباس  وعرفنا ما في هذا تفصيال   "حرمفإذا استوت به راحلته أ" ،يخرج من المسجد فيركب
 .-مارضي هللا عنه

 ماحين" موافق لما قبله "الحليفة ذي مسجد عند من ل  أه   مروان بن الملك عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"
 رسول أر   لم فإني اإلهالل وأمافإذا استوت به راحلته أهل، وفي الثالث يقول:  الحديث األول: "راحلته به استوت

 مسجد عند من أهلوهنا يقول: أن عبد الملك بن مروان  ،راحلته به تنبعث حتى يهل -صلى هللا عليه وسلم- هللا
أبان بن عثمان بن عفان من  "بذلك عليه أشار عثمان بن أبان وأن" ،راحلته به استوت حين الحليفة ذي

ال غير مصروف؟ عن ،الفقهاء  دنا؟وأن أبان بن عثمان مصروف وا 
 طالب:........ 

ال غير مص الذين اآل.......   روف؟ عندنا مصروف وا 
 طالب:........ 

 هو منصوب على كل حال، ما هو بمجرور، نعم، يبين عليه أنه غير مصروف.
 طالب:...

 العلة العجمة، عثمان ممنوع من الصرف لزيادة األلف والنون، وأبان؟هي ال، ما هو بأعجمي، ما 
 .....طالب:...

 ؟من اإلبانة أو من اإلباء، نعم عجمة هما في
 .....طالب:...

 مثل يزيد. ني ممنوع للعلمية ووزن الفعل، صحنعم، أبان على وزن أفعل، من اإلبانة، نعم يع
أو غير مصروف؟ النصب واحد للمصروف  ااآلن المقصود عندنا هنا، هل يختلف وضعه عن كونه مصروف  

 في المجرور.وغير المصروف، نعم، االختالف 
ال غير مصروف؟  معنى الصرف؟ التنوين، الصرف هو  مااآلن من خالل هذا السياق نعرف أنه مصروف وا 

ال غير منون؟ ألنه  ال ممنوع؟ نعمالتنوين، وهنا منون وا  أبان مصروف في قول  ،هو مصروف ؟مصروف وا 
هل هو  لك االختالف، مثل حسانالسبب في ذاألكثر، وابن مالك صاحب األلفية يرى أنه ممنوع من الصرف، و 

من منع "من الحس أو من الحسن؟ وهنا هل هو من اإلباء أو من اإلبانة؟ وكل على مذهبه، ويقولون في هذا: 
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هنا ما يبين الفرق بين المصروف وعدمه في حال النصب إال بترك التنوين، وهل ترك التنوين  "أبان فهو أتان
ال ما يلزم؟ ايعني هل يلزم أن نقول: وأن أبان   ؟في كونه غير مصروففي مثل هذا قطعي   ابن عثمان؟ يلزم وا 

 طالب:........ 
ال؟ جري   هال، ما هو مضاف، ما في أنس بن عن على القاعدة، تمشي على ما مشينا عليه،  اإضافة، اجتهاد ذا وا 

ذا قلت ابن مالك، وأنس مصروف، أن محمد   مالك، أن أنس   رسول هللا، تنون؟ األصل  اأن محمد   :بن عبد هللا، وا 
بن عثمان، هذا هو األصل، لكن لغة  ابن مالك، هذا األصل، أن أبان   األصل أنه منون، فتقول: أن أنس  التنوين، ا

عية، هي لغة ربيعة، وهي يفي مثل هذا السياق، نعم، حذف التنوين يسمونه اللغة الرب اربيعة حذف التنوين مطلق  
ال فاألصل أن يقال: وأن و  ااالستعمال تركوا التنوين تخفيف  المحدثين مثل هذا  أخف على اللسان، ولما كثر عند ا 

 بن مالك... إلى آخره. ابن عثمان، وأن أنس   اأبان  
 نعم. ،على األحاديث السابقة اأشار عليه أن يهل إذا استوت به راحلته، استناد   "أشار عليه بذلك"

 طالب:........ 
 ام من بعد الصالة، وجاء من عند المسجد، وجاء من عند الشجرة، وجاء أيض  عند المسجد؛ ألنه جاء اإلحرا

لما عال على ظهر البيداء، كل هذه جاءت وجوابها  احينما استوت به دابته، نعم، وجاء عند ركوبه، وجاء أيض  
 في حديث ابن عباس.

المسجد وركبت وأهللت عندها، وهذا يقول لنا من بعد الصالة، أنا خرجت من عند المسجد والدابة مربوطة عند 
 .اعند المسجد لما علوت على الدابة في آن واحد، يسير جد  من 

 ........طالب:
 العبرة بما تقدم، وهو موصول عند ابن عبد البر، نعم الخبر موصول. ،ما علينا منه، يثبت أو ما يثبت

 في، نعم.وفيه ما يك -عليه الصالة والسالم-على كل حال يهمنا نحن ما جاء عنه 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 :باإلهالل الصوت رفع :باب

 بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن ،أبيه عن األنصاري  السائب بن خالد عن هشام بن الحارث

 .أحدهما يريد ((باإلهالل أو بالتلبية أصواتهم يرفعوا أن معي من أو أصحابي آمر أن فأمرني جبريل أتاني))
 .نفسها المرأة لتسمع بالتلبية الصوت رفع النساء على ليس :يقولون  العلم أهل سمع أنه مالك عن وحدثني

 في إال يليه نوم نفسه ليسمع الجماعات مساجد في باإلهالل صوته المحرم يرفع ال: -رحمه هللا- مالك قال
 .فيهما صوته يرفع فإنه ،منى ومسجد الحرام المسجد

 .األرض من شرف كل وعلى ،صالة كل دبر التلبية يستحب العلم أهل بعض سمعت: -رحمه هللا- مالك قال
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
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سه هو رفع الصوت، ثم عرفنا فيما تقدم أن اإلهالل رفع الصوت، اإلهالل نف "باإلهالل الصوت رفع :باب"
رفع  :استعمل في اإلحرام الذي هو نية الدخول في النسك، فإذا استعمل باإلحرام ساغ التعبير بقوله: باب

ال فاألصل أن اإلهالل رفع الصوت ؟ فهل نقول: باب رفع الصوت برفع الصوت؟ نعم ،الصوت باإلهالل، وا 
ما صار فيه وهم في الفهم،  وتابع التلبية برفع الصوته بذلك فإذا لبى بما يريد من األنساك ورفع صوت نعم،

لما  باب رفع الصوت برفع الصوت كما هو األصل؛ ألن اإلهالل هو رفع الصوت، لكن :بخالف ما لو قلنا
لدخول في النسك والتلبية ااستعمل اإلهالل باإلحرام نفسه ساغ رفع الصوت باإلحرام، وباإلهالل الذي هو معنى 

 به.
 العج: رفع الصوت ))أفضل الحج العج والثج((في الحديث:  اوجاء أيض   ،جاء في هذا الحديث ورفع الصوت

 بالتلبية، والثج: إراقة دماء الهدي.
 بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني"

 :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن أبيه عن األنصاري  السائب بن خالد عن هشام بن الحارث
 أصواتهم يرفعوا أن معي من أو أصحابي آمر أن فأمرني))، -جل وعال-يعني من قبل هللا  "((جبريل أتاني))

يعني األمر باألمر بالشيء هل هو أمر به أم ال؟ أو ليس  ((أصحابي آمر أن فأمرني ))أتاني جبريل ((بالتلبية
))أمرني أن آمر هنا  ))مروا أوالدكم بالصالة لسبع(( أن يأمر ابنه أن يراجع ابنته ((ليراجعهامره ف))بأمر به؟ 
 ؟عليه أن يجهر مثلهم ؟ ألنه مأمور أن يأمر وأمر،اي سر  أن يلب -عليه الصالة والسالم-هل للنبي  أصحابي((

 وته بالتلبية؟أو نقول: هو مأمور باألمر وخالص وأمر وانتهى، وامتثل األمر، فال يرفع ص
 ......طالب:...

عليه الصالة -؟ يعني هل مطلوب من النبي -صلى هللا عليه وسلم-، لكن مثل هذا األمر هل يتناول النبي نعم
من خالل هذا النص الذي معنا؛ ألنها قاعدة عند أهل العلم، وهي مسألة  أن يرفع صوته بالتلبية -والسالم

، ومن األوامر المأمور ال يمكن أن يتجه إلى المأمورالمأمور باألمر بها  خالفية، ومنشأ الخالف أن من األوامر
ال ال؟  باألمر بها يمكن اتجاهه إلى المأمور كغيره، صح وا 

 ........طالب:.
أو يتجه إلينا أن نأمر  لسبع، فهل هذا األمر يتجه إلينا دعنا من اآلمر، اآلن أمرنا أن نأمر أوالدنا بالصالة

 بمعنى أن المأمور هل هو داخل في ضمن هذا األمر؟ ؟مرأوالدنا بهذا األ
 ماعمر  ((مره فليراجعها)) لمأمورات ما يصلح أن يوجه للجميعوالسبب فيه ما سمعتم، أن من ا المسألة خالفية
ال ما يصلح؟ ما يصلح، إذ   عالقته بالمرأة؟ المأمور، نعم، لكن مثل  األمر بمثل هذا األمر ال يتجه إلى ايصلح وا 

، يعني -عليه الصالة والسالم-ألن األمر يصح أن يواجه به يتجه إليه؛  أمرني أن آمر أصحابي(())ف لذي أمرا
يشترون  يذهبون ، هل يتجه األمر إلى الجميع كلهم اخبز   : قل لمحمد يشتري قال زيد من الناس لولده األكبر لو
ال األمر متجه إلى األصغر في هذه الصورة؟ أو قل لزيد اخبز   : ال يدخن، الكبير هذا المأمور بتبليغ هذا األمر وا 

غ ما يدخن، قال: قل ألخيك زيد: ال يدخن، هذا ما يصلح أن يتجه إليه األمر، فليس بمأمور به، إنما مأمور بتبلي
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أما إذا صح اتجاه  ))مره فليراجعها((: -عليه الصالة والسالم-قل مثل هذا في قوله و لمن يصح منه،  األمر
عليه الصالة -إن النبي  :جميع األطراف بأن كان التكليف به على الجميع على حد سواء ما يقال األمر إلى
، ما يمكن أن يقال اأمر أصحابه ولم يلبي، أمر أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية وهو يلبي سر   -والسالم

مر أن آ))كانوا يصرخون بها،  أنه كان يرفع صوته بها، بل -عليه الصالة والسالم-مثل هذا، وقد ثبت عنه 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية )) ؟ماذا أو ((أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) شك من الراوي  ((أصحابي أو من معي

 .أحدهما يريد شك من الراوي هل قال هذا أو هذا، اأيض   ((باإلهالل أو
 المرأة لتسمع بالتلبية الصوت رفع النساء على ليس :يقولون  العلم أهل سمع أنه مالك عن وحدثني"يقول: 
ولذا لم تكلف بأذان؛ ألنه يتطلب رفع الصوت، فالمرأة ليس عليها رفع  ؛المرأة ال يطلب منها رفع الصوت "نفسها

الصوت، وبهذا وبأمثاله من النصوص من يحتج على أن صوت المرأة عورة، ال يجوز أن يسمعه الرجال،  
ر اء  نما المحظور الخضوع بالقولرة، وا  ومنهم من يقول: هو ليس بعو  ت اع ا ف اْسأ ُلوُهن  م ن و  أ ْلُتُموُهن  م  }و ا  ذ ا س 

اٍب{ ج  ٌض{عني تسمعون كالمهن ي [( سورة األحزاب35)] ح  ْول  ف ي ْطم ع  ال ذ ي ف ي ق ْلب ه  م ر  ْعن  ب اْلق  ( 53)] }ف ال  ت ْخض 
الصوت، وينبغي أن يكون صوت المرأة وسماعه بقدر الحاجة، ال أصل  بالقولفالمحظور الخضوع  [سورة األحزاب

تقر في بيتها، وال  ذلك فيبقى أن األصل المرأة ع صوتها واحتيج إليها، أما ما عداإذا احتاجت إلى ذلك يسم
 ؟وال تكلم الرجال؛ ألنها مثار فتنة، نعم تخالط الرجال،
 طالب:........ 

إن صوتها عورة، صوتها عورة يحرم أن يسمع صوتها،  :لذي يقولهو ال بد من االستدالل على كل قول، فا
، ليس عليها رفع صوت في التلبية، إنما تسمع المرأة نفسها، ...ويستدل على ذلك بأنها ليس في حقها أذان، وال

عن حكم  فووضع بالنسبة للمرأة من التشريع واالحتياط في حقها ما لم يوضع لغيرها، فدل على أن حكمها يختل
اٍب{: -جل وعال-لرجال، ويبقى أن مثل قوله ا ج  ر اء ح  ت اع ا ف اْسأ ُلوُهن  م ن و  أ ْلُتُموُهن  م  ( سورة 35)] }و ا  ذ ا س 

 يعني مثل هذا يمكن أن يتم بغير صوت؟ نعم؟ [األحزاب
 طالب:........ 

الاما يمكن، إذا سألتموهن متاع    ما يتم بالمعاطاة؟  ، أعطينا كذا، فتدفعه إليه من غير صوت، يتم وا 
 طالب:........ 
 هذا مما يستدل به على أن صوتها ليس بعورة.على كل حال 

} ْول  ْعن  ب اْلق  نما الممنوع الخضوع فيه،  [( سورة األحزاب53)] }ف ال  ت ْخض  دل على أن أصل القول ال بأس به، وا 
ممن  اكثيرون جد   -ال كثرهم هللا- ثرهموعلى كل حال مثل هذا ال سيما مع وجود من في قلبه مرض وما أك

يتربصون بالنساء الدوائر، وفي قلوبهم من أمراض الشهوات والشبهات ما يجعلهم يكثرون الطرق على هذا 
هذا مجتهد، إن أصاب له  مسألة من أدلتها ليتوصل إلى الحقالباب، دعونا من عالم مخلص ناصح يبحث ال

ن أخطأ له أجر واحد، لكن من أ أو أراد أن يسمع  ،راد أن يخرج المرأة من خدرها لمرض في قلبهأجران، وا 
عد أن أمر ب -عليه الصالة والسالم-صوتها، أو أراد أن تغشى أماكن الرجال لمرض في نفسه، ليخشى من قوله 
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{ بالحجاب ب يب ه ن  ال  ل ْيه ن  م ن ج  {}ل ئ ن ل ْم ي نت ه  الْ قال:  [( سورة األحزاب35)] }ُيْدن ين  ع   [( سورة األحزاب06)] ُمن اف ُقون 
ث، أما العالم المخلص الناصح التي توفرت عنده أدوات بفإتباع هذه اآلية باآلية األولى ليس من طريق الع

هذا ال يالم، مع أن على من  اأو مرجوح   ااالجتهاد ويجتهد في النصوص ويتوصل إلى رأي سواء  كان راجح  
شد الحذر أن يؤخذ على غرة، ويحتاط لهذا األمر؛ ألن أطراف متعددة تريد يبحث مثل هذه المسائل أن يحذر أ

أن يبحثوا مثل بأهل  أن تبحث مثل هذه المسائل والذي عندها هللا أعلم به، لكن الذي يغلب على الظن أنهم ليسوا
هم في مثل هذه هذه المسائل؛ ألنه ولغ في مثل هذا أناس ال خالق لهم، وال مدخل لهم في مثل هذا، وال مجال ل

 المسائل والبحوث، إنما هم لهم مآرب ولهم مقاصد، وهللا المطلع على السرائر.
لمرأة، ووجه يعني الذي يبحث في الصحف ووسائل اإلعالم مسألة عورة ا ؟يعني لماذا ما بحثوا غير هذه المسألة

ال أصناف من تصرف لهم المرأة، وصوت المرأة هل يمكن أن يبحث شروط الصالة الزكاة يبحث مثل هذه  وا 
قال: أنا لست من أهل العلم، نعم، ثم إذا جاء  ذه المسائل، ولو طلب منه مثل هذاالمسائل؟ ما يبحث مثل ه

يفتي ويعدل ويجرح ويصنع، فمثل هذا يتقون، ومثل هذه الظروف تبرز بعض  االحجاب انبرى له وصار إمام  
 ينجم فيها النفاق، وهللا المستعان.من كان يختفي ويندس بين الناس، فالظروف الصعبة 

أما من يطلب الحق هذا ال  للحق، افليحذر من يبحث هذه المسائل لمرض في قلبه وشيء في نفسه، ال طلب  
يالم، يعني قال بكشف الوجه أئمة وال يالمون وهم مجتهدون ومأجورون على هذا، لكنهم يتفقون أنه في وقت 

 وهللا المستعان. ،هذا األمرالفتن أنه يجب ستر كل شيء، فنهتم ل
 "الجماعات مساجد في باإلهالل صوته المحرم يرفع ال: مالك قال"يعني من غير صوت  "لتسمع المرأة نفسها"

ألنه يكثر فيهما من  ؛"منى ومسجد الحرام المسجد في إال يليه ومن نفسه ليسمع" ،يعني لئال يشوش عليهم
 ."فيهما صوته يرفع فإنه" يلبي فال تشويش

عني إذا لم ي "األرض من شرف كل وعلى ،صالة كل دبر التلبية ون يستحب العلم أهل بعض سمعت: مالك قال"
نه يبدأ من فجر يوم عرفة إال الحاج، فإنه يبدأ قيد: إولذا قالوا في التكبير الم ؛فإنهم يلبون  يباشروا أسباب التحلل
 . أعلموهللاا؟ ألنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، من ظهر النحر، لماذ

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


